
 

Temat: Rozwiązanie umowy o pracę. 
 
Zagadnienia:  

 

1. Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia. 

2. Ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę. 

3. Ograniczenia w rozwiązaniu umowy. 

 
Uwagi ogólne: 
 
 każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem (złożenie 

oświadczenia); 
 rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia; 
 oświadczenie każdej strony powinno mieć formę pisemną; 
 oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub 

o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno zawierać przyczynę uzasadniającą 
wypowiedzenie, lub rozwiązanie umowy oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie 
odwołania do sądu pracy. 

 
Ad.2. Ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę. 
 
Okres wypowiedzenia – jest to okres czasu, jaki musi upłynąć od dnia złożenia oświadczenia woli 
o wypowiedzeniu umowy o pracę przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcę) do dnia jej 
rozwiązania wtedy też następuje zakończenie istniejącego stosunku pracy. Okres wypowiedzenia 
liczony jest w dniach, tygodniach lub miesiącach.  

 
1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony 

jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 
 

a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

 
2. Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast: 

 
 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie, 
 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie, 
 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące. 

 
4. Jak liczyć okresy wypowiedzenia określone w miesiącach, tygodniach i dniach: 

 
 okres wypowiedzenia liczony w miesiącach: 

 momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres 
wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące;  
 

 okres wypowiedzenia liczony w tygodniach: 
 momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu 

złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch 
tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. 
Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni; 
 

 okres wypowiedzenia liczony w dniach: 



 za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu 
doręczenia wypowiedzenia. Warto pamiętać, że 3-dniowy okres wypowiedzenia ma 
zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie.  

 
Ad.3. Ograniczenie w możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. 
 
 okres 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika, jeżeli pracownik nabędzie 

wtedy prawo do emerytury; 
 pracownik w trakcie usprawiedliwionej nieobecności – kiedy pracownik przebywa na urlopie 

wypoczynkowym, bezpłatnym, przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim albo 
urlopie wychowawczym); 

 kobieta w ciąży i pracownicy na urlopie macierzyńskim; 
 działacze związkowi. 
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